
VACATURE - ONDERBOUWCOORDINATOR                                                                          
 
Algemeen 
SV Epe is een gezellige en ambitieuze voetbalvereniging met ongeveer 700 leden, waarvan 500 
spelend lid zijn. De doorstroming van onze jeugdspelers naar de eerste selectie heeft onze bijzondere 
aandacht. Wij hebben de beschikking over een uitstekende accommodatie met bijbehorende 
faciliteiten. Deze randvoorwaarden zorgen voor de ideale omstandigheden om een bijdrage te leveren 
aan de realisatie van onze doelstellingen. 

 
Wat houdt de functie in 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jeugdspelers, coaches en de verdere 
ontwikkeling van de vereniging. Je onderhoudt intensief contact met omliggende coördinatoren en de 
HJO. Je verwelkomt nieuwe leden met veel enthousiasme en draagt bij aan het plezier van 
vrijwilligers. Je fungeert als aanspreek- en communicatiepunt vanuit het VTC en voor de 
trainer/coaches van jouw betreffende afdeling. Je hebt op regelmatige basis overleg met de 
Technische Commissie en overige jeugdtrainers en weet wat er speelt binnen jouw leeftijdscategorie. 
 
Taken 

• Onderhouden van intensief contact met afdelingscoördinatoren en coaches van je eigen 
afdeling; 

• Interne scouting van trainers en spelers in opdracht van het Hoofd Jeugd Opleiding (SVS); 
• Beoordelen van de technische staf (trainers, leiders, verzorgers) van de eigen afdeling op 

basis van het VTC beleid; 
• Adviseren van de HJO bij het indelen van de selectieteams van de vereniging i.s.m. 

afdelingscoördinatoren en coaches; 
• Tweemaal per jaar het Speler Volg Systeem (Dotcom) laten updaten; 
• Adviseren bij teamindelingen van SV Epe bij de KNVB i.s.m. afdelingscoördinatoren; 
• Organiseren van leidersbijeenkomsten; 
• Waken over de manier van opleiden bij de coaches. 

Profiel 

• Affiniteit met (jeugd)voetbal; 
• In staat zijn om spelers te ontwikkelen, enthousiasmeren, stimuleren en motiveren; 
• Bezit over goede communicatieve vaardigheden, alsmede leidinggevende competenties; 
• Discipline (ziet toe op naleving en handhaving van de geldende normen en waarden); 
• Initiatief durven nemen en je ziet mogelijkheden en kansen liggen om de vereniging naar een 

hoger niveau te tillen; 
• Overweg kunnen met de benodigde Office werkbestanden (Excel, Word, etc.). 

Wij bieden 

• Een uitdagende en mooie functie binnen een gezellige en ambitieuze vereniging; 
• Een prettige, informele werkomgeving met ondersteuning van de technische commissie, ook 

in de vorm van een HJO die je begeleidt op en rondom het veld. 

 

 



Urenindicatie 
Op de club  : gemiddeld 9 uur per week 
Overlegmomenten : naast het informele overleg (tijdens wedstrijden en trainingen) is er ook 1x 

per maand intern overleg met de rest van het VTC. 
      
Contact 
Ben jij of ken jij de persoon die wij zoeken? Onderneem dan direct actie en meld je aan op deze 
vacature via een mailtje aan secretaris@svepe.nl.  


